
 
Agenda MR 18 November 
Locatie: Teamkamer luitstraat 9 
19.30 – 21.05 uur 

 
 

 

Tijd: Onderwerp: Wie: Doel/bijzonderheden: 
19.30 – 19.35 uur Opening welkom. 

 
Allen Aanwezig: David, Herma, Daphne, 

Kim, Maarten, Rick 
 

19.35 – 19.40 uur Vaststellen notulen 2 
september 2021 

Allen Akkoord 

 

19.40 – 19.45 uur Actiepunten jaarplanning MR Allen -Begroting is goedgekeurd 
-Tussen evaluatie actieteams 
volgende MR vergadering 
uitgebreid. 
-Korte update: *schoolverbetering 
*rekenen loopt goed, nieuwe 
methode, begeleiding voor de 
leerkrachten. 
*taal, wat gaan we aanbieden 
i.v.m nt2 leerlingen. 
*pedagogisch klimaat, studiedag 
kanjertraining 22 november, 
spreken we nog dezelfde taal, kind 
gesprekken. 
 

19.45 – 19.55 uur Ingekomen post 
 

Allen Geen 

 

19.55 – 20.05 uur Schoolfruit 
 

Daphne  -16 november gestart. 
-Veel hulpouders op de luitstraat 
op de contrabas locatie minder 
aanmeldingen. 
-leerkrachten ervaren het als 
weinig en gaan de kinderen extra 
fruit van thuis mee laten nemen. 
-niet alles snijden voor de hogere 
groepen (bijvoorbeeld peer of 
appel) 
-overgebleven fruit aanbieden aan 
kinderen doormiddel van een 
fruitschaal in de school. 
Daphne neemt de bevindingen 
mee naar de leverancier. En 
informeert nog even bij de 
leerkrachten. 
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Locatie: Teamkamer luitstraat 9 
19.30 – 21.05 uur 

20.05 – 20.15 uur Nieuwe wetgeving 
ouderbijdragen sinds Augustus 
2021. 
 

Allen Is de ouderbijdrage nog van deze 
tijd? 
School heeft dit nog wel nodig om 
de extra dingen te kunnen 
financieren.  
Betaling mogelijk via een tikkie  
Berichtgeving vanuit OV i.v.m. 
openheid van de activiteiten. Wat 
wordt bekostigd door de 
ouderbijdrage? 

20.15 – 20.25 uur Vanuit het personeel 
Vanuit de directie 
Vanuit de ouders  
 

Allen 
 

Veel uitval op het moment bij 
personeel. Proberen het zo goed 
mogelijk op te vangen, niet altijd 
vervangen beschikbaar. 
Mogelijk inspectiebezoek in 
februari i.v.m. nieuw bestuur 
uitgesteld. 

20.25 – 20.35 uur Jaarverslag MR 2020-2021  
 

Maarten staat het op de site 

20.35 – 20.45 uur Meerjarenbegroting  
(2022/2026) 

Maarten -Goedgekeurd MR 
-Nu 3 jaar sluitend. 
-2 jaar npo subsidie  
 

20.45 – 20.55 uur Komende feestdagen wat is er 
bekend. 

Allen 
 

-Sint zonder ouders 
-Geen kerstviering in de kerk 
-Kerst zal waarschijnlijk hetzelfde 
gevierd worden als vorig jaar in de 
eigen groep. 

20.55 – 21.05 uur Rondvraag Allen Online onderwijs is goed geregeld 

 


